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Bostadsrättsföreningen Månhästens informationsblad. 

Kompetens eller 

kontakter som kan vara 

till nytta för Brf 

föreningen  

Styrelsen ställs ofta inför problem eller 

beslut där vi saknar expertkunskaper. Om 

det finns personer i föreningen som har 

dessa kunskaper som vi skulle kunna 

rådfråga skulle vi antagligen kunna fatta 

bättre och ekonomiskt mer fördelaktiga 

beslut. Har du yrkeskompetens som kan 

vara föreningen till nytta, så skulle vi 

uppskatta om du hör av dig till Janne 

Pettersson (08-7444694 eller 0706-

929190) eller info@månhästen.se och 

berättar detta. 

Vi är också intresserade av om ni har 

kontakter med skickliga hantverkare inom 

bygg, vvs, el, glas etc. 

Föreningsstämma  

Den 26:e maj hölls den ordinarie 

föreningsstämman. Protokollet från 

stämman finns på Månhästens hemsida. 

www.manhasten.se. 

Den nya styrelsen består av:  

Patrik Johansson Ordförande 

Jonas Haak Kassör 

Dan Hallgren Sekreterare 

Andreas Gustavsson Ledamot 

Jan Pettersson Ledamot 

Jenny Lichtenstein Ledamot 

Göran Lingfors Suppleant 

Niklas Wanngren Suppleant 

 

Mikael Lichtenstein, Birgitta Eskils 

Pettersson och Margaretha Haag utgör 

valberedningen för 2011. 

Cyklar avlägsnade under 

städdagen 

Vid vårstädningen avlägsnades cyklar 

som inte var märkta. Den som inte hade 

märkt sin cykel och vill få tillbaka den ska 

så snart som möjligt kontakta Janne 

Petterson: 08-744 46 94. Föreningen 

kommer snarast göra sig av med de 

omhändertagna cyklarna. 

Klotter 

Vi har haft en del problem med klotter på 

fastigheten. Vi vill be alla boende vara 

uppmärksamma på om ni ser någon som 

klottrar 

Stående hissar 

Vid några tillfällen har hissarna blivit 

stående för att grus har fastnat mellan 

golv och dörr. Detta åtgärdas lätt genom 

att borsta bort gruset. Var gärna 

uppmärksam på detta så slipper vi dyra 

jourutryckningar. 

Nya grannar 

Vi har fått följande nya grannar sedan 

förra numret av MN: 

 

Johan Fröding & Aino Collmar 46:an 

Helena Hansson & Carl-Henrik 

Johansson 

54:an 

 

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna! 

Trevlig sommar! 

Slutligen önskar styrelsen alla medlemmar 

och hyresgäster en trevlig sommar! 

 

 

 


